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Abstract 

The aim of this study is to contribute further to the study of rhetoric in science. The essay will 

work as additional justification for the significant role rhetoric has in the science field. Starting 

in the rhetoric of science and everything it has to offer, this essay then concentrates on a specific 

area of science: mathematics. Specifically mathematics taught in Sweden to students in 9th and 

10th grade. With the help of Lloyd F. Bitzers conceptual apparatus and Kim-Erik Berts questions 

of proof, this work concludes that there has been a shift in the use of proof in mathematics and 

therefore a shift in the basic scientific view that is taught in school. The proof has lost its con-

vincing role. This both speaks for the important part that rhetoric plays in scientific studies, as 

well as the shift away from factual proofs as the most convincing. 

 

Keywords: rhetoric of science, rhetoric of mathematics, rhetoric, Bitzer, the rhetorical situa-
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1. Inledning 

 

Pythagoras sats: I en rätvinklig triangel gäller a2 + b2 = c2,  

där a och b är längderna på triangelns katetrar  

och c är längden på hypotenusan. 

 

Den fick sitt namn av den grekiska filosofen och matematikern Pythagoras som levde för mer 

än 2500 år sedan, men regeln har funnits längre än så. Den användes bland annat i Babylonien 

långt innan det.1 Det finns oändligt med bevis för regeln, hundratals helt unika, och Pythagoras 

sats är bara en av de många regler som elever stöter på i matematikundervisningen.2 

 ”Ett matematiskt bevis är ett logiskt resonemang utan luckor. En matematisk sats är ett 

påstående som har bevisats.”3 Pythagoras sats började alltså som ett påstående, som har för-

tjänat sin titel som matematisk sats tack vare de många bevisen för att den gäller. Både Pyth-

agoras sats och matematiska bevis har granskats, matematiskt såväl som pedagogiskt, men vad 

händer om vi tittar på det ur ett retoriskt perspektiv?      

 Med hjälp av denna regel och hur den bevisas, är målet med min uppsats att visa reto-

rikens relevans i logisk slutledning och matematisk bevisning. Länge har frågan om retorikens 

omfattning varit av stort intresse, både för retoriker såväl som för experter på de områden som 

frågan berör. Vad som klassas vara en del av retoriken är varierat och omdebatterat. Särskilt 

områden med mer fokus på logisk slutledning och bevisning avskriver ofta retoriken. Jag menar 

att retoriken är relevant även i vetenskapen och för att visa detta kommer jag fokusera på ma-

tematiken, ett område med stort fokus på logik och bevis.     

 Specifikt kommer jag ur ett retoriskt perspektiv titta på hur bevis och logisk slutledning 

ser ut i matematikböcker från gymnasieskolan och högstadiet. Till min hjälp har jag Pythagoras 

sats. Jag kommer titta på vilka av regelns alla bevis som används i matematikundervisningen, 

för att sedan jämföra dem med varandra ur ett retorikvetenskapligt perspektiv. Förhoppningen 

är att detta kan ge en konkret bild på hur retoriken fungerar inom matematiken, och i längden 

vetenskapen, eller om den ens gör det. Genom denna retoriska granskning av bevisvalet och 

 
1 ”Pythagoras sats”, Årskurs 9, Geometri, Matteboken, https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/geome-

tri/pythagoras-sats, (Hämtad 20/4 2021). 
2 Matt B. Roscoe, ”Reasoning and Sense Making with Pythagoras”, The Mathematics Teacher, Vol. 108, No. 3, 

2014, s. 177. 
3 Hans Wallin et al., Gymnasiematematik för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen, kurs A och B, Stock-

holm: Liber, 2000, s. 258. 
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deras presentation är målet att få en uppfattning om vilken vetenskaplig grundsyn som genom-

syrar matematikböckerna och hur det har förändrats över tid. I en tid präglad av post-truth är 

det viktigt att titta på hur denna vetenskapliga grundsyn tar sin form då det är ingången till 

många ungdomars syn på vetenskap. Post-truth defineras hos Oxford Dictionaries som ”relating 

to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opin-

ion than appeals to emotion and personal belief”4. Det är i matematiken som många först be-

kantar sig med vetenskapligt tänkande och logisk slutledning. Vad sker i matematikundervis-

ningen när objektiva fakta inte länge väger lika tungt och vad gör det i längden med vår syn på 

vetenskap? 

 

1.1 Tidigare forskning  

1.1.1 Vetenskapsretorik 

Frågan om retorikens omfattning har länge varit av stort intresse för retoriker. I modern tid har 

detta resulterat i ett av de mest centrala forskningsområden inom retoriken: vetenskapsretorik. 

Bland tidigare forskning på området hittar vi samlingsverket On Rhetoric of Science: Case Stu-

dies, i vilken en grupp forskare undersöker retorikens relation till vetenskapen.5 Den kanaden-

siska retorik- och språkforskaren Randy Allen Harris inleder med hur retorik och vetenskap har 

förhållit sig till varandra historiskt och varför många ifrågasatt deras, enligt honom, självklara 

relation. Harris menar att vi inte behöver skilja vetenskapsretoriken från de andra områdena 

som tidigare utvecklats i samspel med vetenskapen, exempelvis sociologi och historia. Vi kan 

istället se på vetenskapsretorik som ett ”thoroughly multidisciplinary enterprise, one being pur-

sued by a diversity of scholars”6. Med fördel kan vi således släppa in och ta inspiration av andra 

områden. Däremot, för syftet av det samlingsverk han inleder, och för att ta sig till den mest 

centrala delen av vetenskapsretoriken, lägger han fokus på just retoriken. För att uppnå det 

fokuset krävs kunskap om retoriken och dess termer, eller åtminstone ett eget begreppsverk 

som förutsätter någon slags lojalitet till retoriken.7 Bland studierna kan nämnas amerikanska 

retorikforskaren John Angus Campbell som undersöker Charles Darwins The Origin of Species 

och Alan Gross, amerikansk retorikforskare, som diskuterar hur vetenskapsretoriken måste 

 
4 ”post-truth, adj.”, OED Online, Oxford University Press, https://www-oed-com.ezproxy.its.uu.se/view/En-

try/58609044?result=18&rskey=FlrrMQ&, (Hämtad 2021-05-17). 
5 Randy Allen Harris (red.), Landmark Essays on Rhetoric of Science: Case Studies, 2:a uppl., New York, NY: 

Routledge, 2018a. 
6 Randy Allen Harris, “Introduction”, Landmark Essays on Rhetoric of Science: Case Studies, 2:a uppl., New 

York, NY: Routledge, 2018b, s. 14–15. 
7 Harris 2018b, s. 14–17. 
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analysera naturvetenskaper från ett humanistiskt perspektiv genom att ”view the texts of natural 

science as product of human interaction, a phenomenon to be understood in the way human 

beings understand each other”8. Ethos är också ett välutforskat begrepp inom vetenskapsretori-

ken, bland annat för dess egenskap att grunda sig på gemensamma värderingar i en grupp eller 

ett samhälle. S. Michael Halloran, amerikansk retorikforskare, menar som en följd av den egen-

skapen att ethos även förekommer inom vetenskapen, bland annat i Watson och Cricks publi-

kation om DNA-struktur.9 Ethos som ett verktyg i argumentation nämns även hos de ameri-

kanska retorikforskarna Lawrence Prelli och Jeanne Fahnestock.10    

 Frågan som besvaras upprepade gånger är hur man bäst argumenterar inom olika fält, 

vilket förutsätter att argumentationen alltid finns där. Vad många av dem har gemensamt är att 

de ser på hur man inom vetenskapen övertygar om att den egna bilden/uppfattningen är den 

korrekta. Jag vill se på en redan etablerad regel och hur retoriken ser ut i den. Istället för att titta 

på varför Pythagoras sats är det bästa sättet att hitta längden på sidorna i en rätvinklig triangel, 

så ska jag titta på retoriken inom regelns bevisning och förklaringar.    

 I samlingsverket Vetenskapsretorik: Hur vetenskapen övertygar och övertalar ser vi 

fler exempel på tidigare forskning inom vetenskapsretoriken.11 Olle Josephson, forskare inom 

nordiska språk, ser på hur forskare utformar sina vetenskapliga artiklar inom samhällsveten-

skapliga och humanistiska ämnen och Ulrika Knutson, kulturjournalist och kritiker, tar en när-

mare titt på vetenskapsjournalistiken.12 Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, ser på 

läkarkårens språkliga förändring.13 Utöver dessa texter nämns även vetenskapsretoriken i för-

hållande till juridiken, fysiken och musikforskningen.     

 
8 Alan Gross, “On the Shoulders of Giants: Seventeenth-Century Optics as an Argument Field”, Landmark Ess-

ays on Rhetoric of Science: Case Studies, 2:a uppl., Randy Allen Harris (red.), New York, NY: Routledge, 2018, 

s. 60–61. 

John Angus Campbell, “Charles Darwin: Rhetorican of Science”, Landmark Essays on Rhetoric of Science: 

Case Studies, 2:a uppl., Randy Allen Harris (red.), New York, NY: Routledge, 2018, s. 45–58. 
9 S. Michael Halloran, “The Birth of Molecular Biology: An Essay in the Rhetorical Criticism of Scientific Dis-

course, Landmark Essays on Rhetoric of Science: Case Studies, 2:a uppl., Randy Allen Harris (red.), New York, 

NY: Routledge, 2018, s. 78–87. 
10 Jeanne Fahnestock, “Arguing in Different Forums: The Bering Crossover Controversy”, Landmark Essays on 

Rhetoric of Science: Case Studies, 2:a uppl., Randy Allen Harris (red.), New York, NY: Routledge, 2018, s. 

114–115, 117. 

Lawrence Prelli, “The Rhetorical Construction of Scientific Ethos”, Landmark Essays on Rhetoric of Science: 

Case Studies, 2:a uppl., Randy Allen Harris (red.), New York, NY: Routledge, 2018, s. 143–155. 
11 Bo Lindberg & Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhället i Göteborg, Vetenskapsretorik. Hur Vetenskapen 

Övertygar Och Övertalar, Vol. 13, 2014. 
12 Olle Josephson, ”Forskaren, studenten, folkbildaren, humanvetenskapernas retorik – och artikeln”, Veten-

skapsretorik: Hur vetenskapen övertygar och övertalar, Vol. 13, 2014, s. 33–46. 

Ulrika Knutson, ”Dåskighetens fördärv”, Vetenskapsretorik: Hur vetenskapen övertygar och övertalar, Vol. 13, 

2014, s. 47–54. 
13 Agnes Wold, ”Medicinsk retorik. Från profession till frustration på 30 år”, Vetenskapsretorik: Hur veten-

skapen övertygar och övertalar, Vol. 13, 2014, s. 67–70. 
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 Bland svenska exempel på retorikvetenskapliga fallstudier finner vi även retorikforsk-

aren Mats Rosengren och Rebecka Göransdotter, doktorand i utbildningssociologi.14 Båda de-

ras verk bekräftar vikten av retorikvetenskapliga fallstudier, som diskuteras vidare under upp-

satsens teoretiska utgångspunkter. Rosengrens Cave Art ser bland annat på hur vi kritiskt kan 

se på tolkningar av denna sorts konst och lära oss något av de metoder som har använts och hur 

vi konstruerar och bygger världar baserat på den konsten.    

 Lennart Hellspong har en lite annorlunda definition av vetenskapsretorik. Han menar 

att den endast innefattar studiet av vetenskapens egen diskurs och menar att de som främst drar 

nytta av detta fält är ”forskarna själva så att de blir medvetna om språket som sitt främsta red-

skap.”15 Trots att det är en viktig del av vetenskapsretoriken så missar hans definition andra 

viktiga aspekter, men det är delvis det som är vetenskapsretorikens problem, att det ännu inte 

är ett utarbetat fält och att det som följd finns vitt skilda uppfattningar om vad som faller inom 

det.           

 Vetenskapsretoriken är långt ifrån ett helt färdigdissekerat område, delvis på grund av 

att retoriken alltid måste hävda sig på vetenskapens område. Kanske är det därför utbudet av 

student- och examensarbeten på området är litet. En sökning på DiVA-portalen med sökordet 

”vetenskapsretorik” resulterar i endast ett studentarbete: Rebecka Göransdotter som undersöker 

Albert Einstens vetenskapliga ethos.16 Uppsatsens centrala del är baserad på ethosbegreppet 

och hur det fungerar i Einsteins texter. Som bakgrund till det reder Göransdotter ut vetenskaps-

retoriken och det blir grunden för att hon ska få röra sig på vetenskapens arena med alla de 

retoriska begrepp hon presenterar. 

 

1.1.2 Retorik i matematik 

Matematiken sammanfaller i viss mån med diskussionen om vetenskapen när de gäller deras 

retoriska natur. Bland annat såg vi exempel på detta hos Alan Gross när han diskuterade Descar-

tes, som har varit av stor betydelse för geometrin och därmed matematiken.17 Däremot minskar 

utbudet när sökningen går från ”rhetoric of science” till ”rhetoric of mathematics”.  Det finns 

de som ser på matematiska koncept som delvis, ibland till övervägande del, retoriska. En av 

dem är den amerikanska retorik- och mediaforskaren Mitchell G. Reyes som tittar på den 

 
14 Mats Rosengren, Cave Art, Perception and Knowledge, New York: Palgrave Macmillan, 2012. 
15 Lennart Hellspong, ”Retoriken och den moderna vetenskapen”, Vetenskap och retorik. En gammal konst i mo-

dern belysning, Kurt Johannesson (red.), Stockholm, Natur och Kultur, 2001, s. 24. 
16 Rebecka Göransdotter, Ett genis trovärdighet. En retoriskanalys av Albert Einsteins vetenskapliga ethos, Mas-

teruppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2018. 
17 Gross 2018. 
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retoriska framställningen av konceptet infinitesimal (ett oändligt litet tal) under 1600-talet hos 

Isaac Newton och Gottfried Wilhelm Leibniz.18 Även belgiska matematikern och vetenskaps-

filosofen Jean Paul Van Bendegem och belgiska filosofen Bart Van Kerkhove berör den ret-

oriska aspekten av matematiken. Bland annat ser de närmare på matematisk bevisföring. I långa 

och komplicerade bevis måste man använda alternativa medel för att nå fram till beviset. De 

hänvisar till den amerikanska matematikern P. J. Davis som tingat begreppen ”splicing” och 

”skipping”, vilka båda är menade att vara till hjälp för att förenkla bevis.19 ”Splicing” är att 

utelämna vissa steg i beviset för att de presenteras detaljerat på annat håll. ”Skipping” grundar 

sig på att vissa bevis anses vara så uppenbara eller accepterade att de inte behöver förklaras. 

Att aktivt utelämna information förutsätter ofta en viss publik, och det är retoriskt i sig. I många 

fall inom matematiken kan man hoppa över steg för att de anses överflödiga och/eller uppen-

bara. Det förutsätter dock att en viss person är mottagare för det resonemanget som kanske inte 

är självklart för alla. 

 

1.1.3 Logik 

Den brittiska logikern Charles Lutwidge Dodgson, mer känd under sin pseudonym Lewis Ca-

rroll och författare till Alice i Underlandet, var en mästare på att leka med logisk slutledning 

och författade bland annat ”What the Tortoise said to Achilles” på temat logik.20 Den leker med 

tanken på att logiska slutsatser alltid bygger på en annan logisk slutsats som i sin tur bygger på 

en till, och så vidare. Logiska slutledningar förutsätter att vi antar vissa saker för sanna för att 

kunna dra en slutsats.  

 

1.1.4 Retorik i svensk matematikundervisning 

På den svenska arenan kring retorik kopplat till matematikundervisningen och bevisning min-

skar utbudet ytterligare. Mycket finns om undervisning och olika strategier för det, men det är 

sällan det nämns i samband med retorik. Nämns retorik explicit är det oftast med pedagogik 

och hur läraren bäst lär ut, med stort fokus på de som ska förstå. Det långsiktiga målet med en 

sådan slags undersökning verkar primärt vara att se på hur lärare bäst kan lära ut för att förbättra 

 
18 Mitchell G. Reyes, “The rhetoric in mathematics: Newton, Leibniz, the calculus, and the rhetorical force of the 

infinitesimal”, Quarterly Journal of Speech, Vol. 90, Issue 2, 2004, s. 163. 
19 Jean Paul Van Bendegem & Bart Van Kerkhove, “Mathematical Arguments in Context”, Foundations of Sci-

ence, Vol. 14, No. 1, 2009, s. 49. 
20 Lewis Carroll, ”What the Tortoise said to Achilles”, Mind, New Series, Vol. 4, No. 14, April 1895, s. 278–

280. 
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skola och undervisning. Inom läromedelsforskning finns det även här mycket att hitta. Lars 

Madej, doktorand i utbildningsstudier, är en av många och han berör i sin avhandling i utbild-

ningsvetenskap flera matematiska begrepp och hur de presenteras i olika årskurser och olika 

läromedel.21 En annan är den brittiska läraren och utbildningsforskaren Lucy Crehan som har 

tittat på utbildning och skola i olika länder för att bland annat försöka hitta förklaringar på varför 

vissa länder presterar högre än andra i internationella kunskapsmätningar.22 

 

1.1.5 Pythagoras sats 

Det finns gott om forskning kring Pythagoras sats, primärt inom matematiken, men även inom 

andra områden. Det är inte ovanligt med uppsatser från lärarutbildningar som fokuserar på re-

geln och den sorts uppsatser verkar vara det närmsta i studentuppsatsform man kommer kom-

binationen retorik och matematik, även om didaktik kanske är mer centralt här. Fokus verkar 

dock ligga på hur bra gymnasieelever kommer ihåg och kan använda sig av regeln. Olga Mark-

lund Krasnolutska tittar på hur Pythagoras sats presenteras och används, i en jämförande analys 

mellan Sverige och Ukrainas matematikundervisning.23 Stora delar av hennes uppsats går ut på 

att intervjua lärare för att jämföra hur de ser på bevis och dess roll i undervisningen. Nästa 

avsnitt i samma uppsats ser på hur bevis och förklaring skiljer sig mellan ländernas läroböcker. 

Marklund Krasnolutska ser på hur formeln förklaras och rättfärdigas i undervisning och även 

om det inte är en explicit retorisk jämförelse av de olika bevisen, så är detta av stor relevans för 

både retoriken och för min uppsats.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att visa hur matematisk bevisning samspelar med 

retoriken och att se vilken vetenskaplig grundsyn som genomsyrar matematikböckerna, bland 

annat genom att titta på den retoriska situationen. Detta kommer sedan kunna agera som grund 

för fortsatt forskning om retorikens plats i matematiken och logisk slutledning, såväl som 

 
21 Lars Madej, X - men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik. Med fokus på tidig 

algebra i Sverige, avhandling framlagd vid Uppsala universitet, fakulteten för utbildningsvetenskaper, VT 2021. 
22 Lucy Crehan, & Anna Holmqvist, Cleverlands: vad skapar utbildning i världsklass?, Lund: Studentlitteratur, 

2018. 
23 Olga Marklund Krasnolutska, Bevis i matematikundervisningen. En jämförelse av hur Pythagoras sats presen-

teras och används i Sverige och Ukraina, C-uppsats framlagd vid Luleå Tekniska Universitet, på Lärarutbild-

ningen, VT 2011. 
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fortsatt forskning om den retoriska situationen. Uppsatsen har sin utgångspunkt i Pythagoras 

sats och svenska matematikläroböcker. Frågorna blir:  

• Hur skiljer sig argumentationen och den logiska slutledningen mellan de olika bevisen 

i läroböckerna och vilka typer av resonemang förväntas läsaren kunna förstå?  

• Vilken retorisk situation är respektive bevis en följd av och vilken vetenskaplig grund-

syn speglar det? 

För att uppnå syftet är det alltså viktigt att dessa blir besvarade. Det är i skillnaden mellan 

bevisens retoriska situationer som det finns ett gap i forskningen och det är där vi kan fördjupa 

kunskapen om vilken vetenskaplig grundsyn som ligger bakom respektive bevis.  

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Vad som klassas vara en del av retoriken är varierat och omdebatterat. Särskilt vetenskapen 

brukar ofta avskriva retoriken. Målet med denna uppsats är att visa att retoriken är relevant även 

i vetenskapen, med fokus på matematiken.      

 Ett av de mest inflytelserika namnen inom vetenskapsretoriken är den indisk-ameri-

kanska retorikforskaren Dilip Parameshwar Gaonkar som bland annat publicerade artikeln ”The 

Idea of Rhetoric in the Rhetoric of Science” 1993. Gaonkar skriver: ”The general aim of the 

[Rhetoric of Science] project is to show that the discursive practices of science, both internal 

and external, contain an unavoidable rhetorical component”24.   

 En annan viktig influens inom vetenskapsretoriken är vetenskapsteoretikern och fysi-

kern Thomas Samuel Kuhn, som till stor del var ansvarig för att slå ner de väggar som Ari-

stoteles byggt upp för att skilja retoriken från vetenskapen.25 Bilden av att vetenskapen var 

baserad på säkerhet, i förhållande till retorikens sannolikhet, höll på att brytas ner och det kunde 

användas som argument för vetenskapsretoriken. Randy Allen Harris beskriver Kuhns ställning 

på följande sätt: ”Positions and theories and data in science are not certain, he argued: they are 

contingent, resting on a ‘nest of commitments,’ a paradigm. They are invented, adopted, dis-

carded, and adjudicated on the basis of likelihood.”26      

 Ett hinder som länge hållit retoriken avskild från vetenskapen är uppfattningen om vissa 

vetenskapliga diskurser som alltför specialiserade för att omfattas av vetenskapsretoriken, som 

 
24Dilip Parameshwar Gaonkar, ”The Idea of Rhetoric in the Rhetoric of Science”, The Southern Communication 

Journal, Vol. 58, Issue 4, Summer 1993, s. 267. 
25 Harris 2018b, s. 1–5. 
26 Harris 2018b, s. 4. 
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att för hög expertis på ett område uteslöt dem från att omfattas av retoriken. Kuhn hade en 

annan uppfattning om detta, han menade att: 

To understand why science develops as it does, one must understand […] the manner in which a 

particular set of shared values interacts with the particular experiences shared by a community of 

specialists to ensure that most members of the group will ultimately find one set of arguments 

rather than another decisive.27 

Vad som tidigare hade uppfattats som en kvalitativ skillnad i diskurser av experter, som ett 

hinder, var inte längre en avgränsning. Vetenskapsretorik kunde i och med det appliceras även 

på expertdiskurser, då skillnaderna var små eller obefintliga.28   

 Alan Gross diskuterar vetenskapsretorikens disciplin i Encyclopedia of Rhetoric and 

Composition. Han inleder med: “The rhetoric of science is a new discipline built on an old 

foundation: Aristotle’s Rhetoric. But Aristotle would have rejected without question the central 

concern of rhetoric of science: the rhetorical nature of knowledge.”29 Även om vetenskaps-

retoriken delvis går emot retorikens urfader så är många av de som skriver på ämnet överens 

om att retoriken finns i vetenskap och att det är en del av kunskapsprocessen. Det är inte att 

avskriva Aristoteles retorik, utan att tillämpa den på nytt material.    

 Den svenske idé- och lärdomshistorikern Bo Lindberg nämner en viktig aspekt av ve-

tenskapsretoriken: retorikens plats i själva forskningsprocessen. Han skriver att ”ett retoriskt 

moment finns också i själva forskningsmomentet, när man nämligen sätter namn på det fen-

omen eller den process man vill beskriva och förklara”30 och påpekar att metaforer ofta kan 

vara centrala i denna del av forskningen, då de kan hjälpa oss förstå. En anledning till att reto-

riken och vetenskapen nu i viss mån kan samspela är för att vetenskapens högt uppsatta roll har 

ifrågasatts. Kan vetenskap vara objektiv? Är vetenskap beroende av kollektiva intressen och 

tidens anda? Detta är frågor som retorikforskaren Lennart Hellspong ställer sig. Han beskriver 

en ”retoricering av synen på vetenskapens diskurs.”31. Hellspong förklarar varför vetenskaps-

retorik blir möjligt.         

 Det är inte bara retoriceringen av vetenskapen som gör vetenskapsretoriken möjlig, 

även en förändring i synen på logik ger oss möjlighet att applicera retoriken på logik och 

 
27 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2:a uppl, Chicago: University of Chicago Press, 

1970, s. 200. 
28 Harris 2018b, s. 4–5. 
29 Alan Gross, ”Rhetoric of Science”, Encyclopedia of Rhetoric and Composition: Communication From Ancient 

Times to the Information Age, Theresa Enos (red.), New York: Garland Publ.: Routledge 1996, s. 622. 
30 Bo Lindberg, ”Retorik och vetenskap – antagonistiska och oskiljaktiga”, Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen 

övertygar och övertalar, Vol. 13, 2014, s. 16. 
31 Hellspong 2001, s. 17. 
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vetenskap. Eftersom logiken, som ett resultat av den oändlighetsprocess som Charles Lutwidge 

Dodgson presenterar, inte längre rör sig på området för sanning, utan glider in på vad som är 

sannolikt om vi accepterar vissa premisser, så har logiken helt plötsligt det gemensamt med 

retoriken. Den amerikanske sociologien Charles Kurzman menar att vetenskapsretorik är sättet 

på vilket forskare förhåller sig till de logiska hopp som måste göras för att inte fastna i evig-

hetsslutledningen som Lutwidge Dodgson presenterar.32 Retoriken blir ett verktyg för att han-

tera det logiska hoppet. Särskilt spännande blir detta inom matematisk bevisföring då det blir 

ett så pass koncentrerat exempel på hur logisk slutledning ser ut.    

 I de undersökningar som tidigare gjorts på läromedel, ligger inte fokus på att förstå 

dessa ur ett vetenskapsretoriskt perspektiv eller att kartlägga logiska slutledningar med hjälp av 

retoriken. Min uppsats syftar till att fylla det gapet och försöka förstå dessa bevis och förkla-

ringar som vetenskapsretoriska och inte bara pedagogiska. Richard M. Weaver visade att 

mänskligt språk inte är neutralt, att det alltid finns en intention, och därmed att vi alltid försöker 

få andra att se på världen som vi ser den.33 Fortsatt menar Weaver att retorik kan ses som en 

”art of emphasis”34 vilket innebär att retorn (i detta fall de som utformar matematikböckerna) 

har i uppgift att välja var fokus ska ligga. Jag kommer därför titta på läroböckers matematiska 

bevis för att undersöka vilken vetenskaplig grundsyn som präglar dessa. Extra viktigt är detta i 

en tid präglad och hotad av post-truth. Vilken vetenskaplig grundsyn lärs ut via läroböcker? 

Hur tar sig detta form i förklaringen och beviset av Pythagoras sats och var ligger emfasen?

 Denna uppsats har sin teoretiska utgångspunkt i uppfattningen om att vetenskap är re-

toriskt konstruerad. Som Gaonkar menar finns det oundvikligen en retorisk komponent i veten-

skap och bland annat Lindberg bekräftar detta när han problematiserar hur vetenskapliga mo-

ment namnges och förklaras. Detta, tillsammans med hur Kuhn bröt ner vetenskapens sanning 

som skild från retorikens sannolikhet och Lutwidge Dodgson som rent tekniskt gör det möjligt 

att se på logisk slutledning som sannolik, ligger som grund till den världsbild som gör veten-

skapsretoriken möjlig.          

 Varför uppsatsen vänder sig till matematikböcker för denna analys och inte bevisen i 

sig, är delvis för att det är matematikböckerna som ligger till grund för var barn lär sig. Det är 

genom skolan som vi ska lära oss kritiskt såväl som vetenskapligt tänkande och matematiken 

 
32 Charles Kurzman, ”The Rhetoric of Science: Strategies for Logical Leaping”, Berkeley Journal of Sociology, 

Vol. 33, 1988, s. 133. 
33 Richard M. Weaver, ”Language is Sermonic”, The Rhetorical Tradition. Readings from Classical Times to the 

Present, 2:a uppl., Patricia Bizzell & Bruce Herzberg (red.), Boston; New York: Bedford/St. Martin’s, 2001, s. 

1359. 
34 Weaver 2001, s. 1357. 
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är ett av de första ämnena som kräver att vi förstår logisk slutledning och bevis. Fortsatt skedde 

detta urval för att bevisen då har samma förutsättningar i och med att de alla ska läras ut i 

skolan, och inte bara är bevis som någon har sökt sig till. Matematikböckerna är således en del 

av det retoriska skapandet av vår världsåskådning. Valet och presentationen av ett särskilt bevis 

reproducerar en viss vetenskaplig grundsyn då det ställer vissa krav på eleven som denne tar 

med sig i framtida applicering av bevisning eller logiskt tänkande. Bland de många bevis som 

finns för regeln så har just dessa bevis använts i böckerna för att de, tillsammans med hur de 

presenteras, blir passande svar på den retoriska situation som föreligger.   

 Genom att applicera en retorisk begreppsapparat och retoriska perspektiv på matematisk 

bevisning i läroböcker kan vi få ut information om hur läroboken övertygar läsaren om beviset 

och dess roll. Det är vad boken övertygar om som samspelar med vilken vetenskaplig grundsyn 

som den vill lära ut.         

 Den teoretiska utgångspunkten omfattar även uppfattningen om den retoriska situa-

tionen som Lloyd F. Bitzers begreppsapparat är grundad på. Den diskuteras mer ingående under 

metod. Med de presenterade uppfattningarna om vetenskapsretoriken som teoretisk grund, och 

en metod inspirerad av Bitzers begreppsapparat tillsammans med Kim-Erik Berts bevisfrågor, 

aspirerar jag på att kunna bidra till frågan om retorikens roll inom matematiken såväl som inom 

vetenskapen.  

 

1.4 Metod 

Gaonkar har kritiserat retoriker för att lägga för stort fokus på att universalisera retoriken.35 

Aldrig tidigare har retoriken gjort anspråk på så stort område, och vetenskapsretoriken blir en 

konsekvens av detta försök för retoriken att bredda sin spelplan. Och eftersom retorikens plats 

sällan är självklar måste den konstant hävda sig, vilket i sin tur kan skapa ytterligare misstro 

mot retoriken. Gaonkar menar att: ”globalization severly undermines rhetoric’s self-represen-

tation as a situated practical art.”36 Han hänvisar till och håller med den brittiska retorikforska-

ren, och sin mentor, Trevor Melia som menar att forskare inom vetenskapsretoriken bör lägga 

större fokus på fallstudier (case studies), snarare än att konstant försöka rättfärdiga retorikens 

plats inom vetenskapen på en filosofisk nivå, då det aldrig kommer garantera retoriken där.37 

 
35 Gaonkar 1993, s. 259–260. 
36 Gaonkar 1993, s. 292. 
37 Gaonkar 1993, s. 273. 

Trevor Melia, “And Lo the Footprint . . . Selected Literature in Rhetoric and Science”, The Quarterly Journal of 

Speech, Vol. 70, No. 3, 1984, s. 311. 
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Det är genom dessa sorts studier som retoriken faktiskt kan vinna mark på andra arenor. För att 

ytterligare bidra till vetenskapsretoriken följer min uppsats modellen för en klassisk fallstudie, 

med sin utgångspunkt i Lloyd F. Bitzers begreppsapparat.    

 Analysen inleds med en kvantitativ innehållsanalys för att se vilka bevis som används i 

respektive matematikbok, för att sedan kategorisera dem efter vilken bevisning som används. 

Baserat på denna kategorisering görs en sammanställning som även tar i beaktning när boken 

publicerades. Denna sammanställning kommer vara till hjälp för att se om det finns några för-

ändringar över tid i hur regeln bevisas. I den andra delen kommer jag utgå från resultatet i den 

övergripande sammanställningen och se vilka retoriska skillnader som finns mellan bevisen. 

Detta innebär också att titta på vad matematikböckerna utesluter, i form av exempelvis logiska 

hopp i slutledningar, för att de antar att eleven redan kan det. Analysen kommer fokusera på 

hur de skiljer sig i sin användning av matematiska bevis för att förklara Pythagoras sats och vad 

detta säger om den vetenskapliga grundsyn som genomsyrar dem. Läroböcker är en stor del av 

matematikundervisningen då boken formar såväl elevens bekantskap med olika begrepp som 

lärarens undervisning. Därför är det relevant att se på läroböckernas utveckling, även om läraren 

eventuellt presenterar regeln innan eleven läser den i boken. 

 

1.4.1 Avgränsningar 

Materialet i denna uppsats består av matematikböcker uttryckligen utformade/avsedda för års-

kurs 9 och matematikböcker uttryckligen för första kursen i gymnasiet på naturvetenskaplig 

och teknisk linje, alla inom tidsspannet 1960–2019. Det är i årskurs 9 och första året på gym-

nasiet som eleven oftast bekantar sig med Pythagoras sats.     

 I de flesta fall motsvarar matematikämnets innehåll på naturvetenskaplig och teknisk 

linje, inom det svenska gymnasiet, vad som nu (2021) klassificeras som C-kurserna i mate-

matik.38 Naturvetenskaplig och teknisk linje har länge funnits som en egen inriktning i gymna-

siet och en jämförelse mellan böckerna inom detta program blir därför mer rättvis än en jäm-

förelse mellan matematikböcker från olika program och kurser. Det kvantitativa urvalet inne-

fattar även flera upplagor av samma bok, för att förändringar i upplagorna ska framgå genom 

undersökningen.          

 Fram till att en uppdaterad läroplan fastställdes 1994 var matematikkurserna på hög-

stadiet uppdelade i alternativkurser och eleverna kunde därför välja mellan en allmän och en 

 
38 ”Matematik, Kurser inom matematik på gymnasial nivå”, Kunskapsförbundet, https://www.kunskapsforbun-

det.se/vuxenutbildningen/program/matematik-pa-gymnasial-niva/, (Hämtad 23/4 2021). 
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särskild matematikkurs, där den särskilda var svårare.39 Bland mitt material finns exempel från 

båda kurserna, men det är viktigt att påpeka att de kurserna då skilde sig i nivå.  

 Urvalet innefattar inte matematikböcker som är uppdelade i olika böcker baserat på en-

het, kapitel eller område (exempelvis skilda böcker för geometri, algebra och sannolikhet), ann-

at än särskild och allmän kurs i årskurs 9 när det var relevant. Anledningen till detta urval är 

den missvisning det skulle innebär att säga att Pythagoras sats nämns i exempelvis ”Geometri 

Årskurs 9” men inte i de tre andra delarna av boken som egentligen tillsammans utgör en full-

ständig kursbok.         

 Urvalet resulterar i 123 matematikböcker, varav 86 stycken är avsedda för årskurs 9 och 

37 stycken är avsedda för första matematikkursen på naturvetenskaplig och teknisk gymnasie-

linje. För att hitta bevisen har jag tittat i sakregister och innehållsförteckning, och i de böcker 

där regeln inte nämns där, har jag bläddrat slumpvis i böckerna. Nämns Pythagoras sats på flera 

ställen i boken har det tagits med i beräkningen och fokus ligger då på det mest centrala beviset 

i respektive bok. Översikten tar därför inte med varje gång satsen presenteras som en påminn-

else utan ett exempel eller bevis. 

 

1.4.2 Urval 

Urvalet av matematikböcker är baserat på utbudet i Blåsenhusbiblioteket. Blåsenhusbiblioteket 

är en del av Uppsala universitetsbibliotek och är ett ämnesbibliotek fokuserat på pedagogik, 

psykologi och utbildningsvetenskap. Blåsenhus bibliotek har ett bestånd bestående av uppskatt-

ningsvis 600 matematikböcker från högstadiet och gymnasiet. Tyvärr saknas en specifik kata-

log över detta bestånd, så mina statistiska översikter över denna samling, som återfinns i dia-

grammen i avsnitt 2.1.1 Resultat i tabellform, bygger följaktligen på en fysisk genomgång av 

böckerna på plats i biblioteket mellan den 29 april och 5 maj 2021. Av praktiska skäl (framför 

allt för att begränsa mina besök vid biblioteket under den pågående Corona-pandemin) har jag 

i litteraturförteckningen endast förtecknat de böcker som jag explicit citerar eller refererar till i 

undersökningen. Samtliga böcker som används i den statistiska undersökningen återfinns på 

Blåsenhusbiblioteket under ”Skolböcker 1946 – 2009” (y.031 Ta Matematik och y.032 Ta Ma-

tematik) och ”Skolböcker 2010–” (y.031 Ta Matematik och y.032 Ta Matematik).  

 För den jämförande analysen har jag valt att titta på fyra exempel, ett från varje ”bevis-

 
39 En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den 

obligatoriska särskolan, Regeringens proposition 1992/93:220, Stockholm: Regeringen, https://www.riksda-

gen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-laroplan-for-grundskolan-och-ett-nytt_GG03220, (Häm-

tad 22/4 2021). 
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kategori”, för att de är tydliga och representativa för just det beviset. De fyra kategorierna är 

likformighet, kongruens, exempel och övriga bevis (där jag valt ut ett återkommande övrigt 

bevis som representativt). Till de böcker som använder sig av exempel har jag även räknat de 

som låter eleven klippa ut trianglar och flytta dem för att likt kongruensbeviset se regelns sam-

band. Anledningen är att de utklippta trianglarna endast bevisar satsen för just de storlekarna 

på trianglar, precis som ett exempel. Jag kommer inte i denna del av analysen att ta med ex-

empel från böckerna som inte förklarar satsen, då jag förutsätter att detta endast innebär att 

regeln har presenterats i ett tidigare skede eller att den ska presenteras senare. Följande böcker 

ligger som grund till den jämförande analysen: 

• Likformighet: Delta: Matematik för gymnasiet kurs A+B (1994).40 (För liknande bevis, 

se fotnot) 

• Kongruensbevis: Studium matematik NT1 (1986).41 

• Endast exempel: Prio Matematik 9 (2014).42 

• Övriga exempel: Matematik numerus 1C (2018).43 

 

1.4.3 Begrepp 

1.4.3.1 Bitzers begreppsapparat  

Den jämförande analysen av de matematiska bevisen kommer ha sin utgångspunkt i Lloyd F. 

Bitzers begreppsapparat för den retoriska situationen. Bitzer argumenterar för att det är 

 
40 Kjell Björup et al., Delta: Matematik för gymnasiet kurs A+B, Malmö: Gleerups, 1994, s. 41, 231, 286. Lik-

nande bevis finns i exempelvis dessa böcker: Sture Abrahamsson; Eric Ola Forssén; Olle Gandahl, Matematik 

för grundskolan. Årskurs 9 Särskild kurs, Stockholm: Svenska Bokförlaget/Norstedts, 1964, s. 89; Lars-Eric 

Björk et al., Matematik. Gymnasieskolans treåriga linjer, Stockholm: Natur och Kultur, 1979, s. 140–141; Hans 

Wallin et al., Gymnasiematematik för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen, kurs A och B, Stockholm: Li-

ber, 2000, s. 87, 258, 270. 
41 Bertil Nyman et al., Studium matematik NT1, Solna: Esselte Studium, 1986, s. 60. Liknande bevis finns i ex-

empelvis dessa böcker: Bertil Nyman & Göran Emanuelsson, Matematik för gymnasieskolan. NT1, 2:a uppl., 

Nacka: Esselte Studium AB, 1974, s. 48; Lars-Eric Björk & Hans Brolin, Matematik 3000, Kurs A och B lärobok 

Naturvetenskap och teknik, 2:a uppl., Stockholm: Natur och Kultur, 2000, s. 132, 198, 217; Lena Alfredsson et 

al., Matematik 5000: Kurs 1c Blå, Stockholm: Natur & kultur, 2011, s. 183. 
42 Katarina Cederqvist; Stefan Larsson; Patrik Gustafsson, Prio matematik 9, Stockholm: Sanoma Utbildning, 

2014, s. 122. Liknande bevis finns i exempelvis dessa böcker: Herman Ekman & Jan Unenge, Matematik årskurs 

9 Grundskolan allmän kurs, Stockholm: AB Gustaf Lindström Boktryckeri, 1964, s. 186–187; Hans Brolin & 

Siv Magnusson, Klara matten! 9, Stockholm: Natur och Kultur, 2005, s. 196, 198, 210; Synnöve Carlsson; Karl-

Bertil Hake; Erica Lundkvist, Matte Direkt 9, 3:e uppl., Stockholm: Sanoma Utbildning, 2018, s. 56, 76, 86. 
43 Andreas Rung; Eva von Heijne; Thomas Rundlöf, Matematik numerus 1C, Stockholm: Liber, 2018, s. 251. 

Andra exempel på övriga bevis: Sven Lindström & Jan Wyndham, Matematik 9S för grundskolan, Årskurs 9 

Särskild kurs, Stockholm: Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag AB, 1966, s. 70; Attila Szabo et al., matematik 

origo 1c, Stockholm: Bonniers, 2011, s. 258. 
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situationen som ”calls the discourse into existence”44 och inte tvärtom, att det är den retoriska 

diskursen som skulle skapa situationen. Att påstå att ”rhetoric is situational” betyder sju saker 

i Bitzers mening: 

(1) rhetorical discourse comes into existence as a response to situation, in the same  

sense that an answer comes into existence in response to a question, or a solution  

in response to a problem; (2) a speech is given rhetorical significance by the situation,  

just as a unit of discourse is given significance as answer or as solution by the question  

or problem; (3) a rhetorical situation must exist as a necessary condition of rhetorical  

discourse, just as a question must exist as a necessary condition of an answer; (4) many questions 

go unanswered and many problems remains unsolved; similarly, many  

rhetorical situations mature and decay without giving birth to rhetorical utterance;  

(5) a situation is rhetorical insofar as it needs and invites discourse capable of  

participating with situation and thereby altering its reality; (6) discourse is rhetorical  

insofar as it functions (or seeks to function) as a fitting response to a situation which  

needs and invites it. (7) Finally, the situation controls the rhetorical response in the  

same sense that the question controls the answer and the problem controls the solution.  

Not the rhetor and not persuasive intent, but the situation is the source and ground of  

rhetorical activity – and, I should add, of rhetorical criticism.45 

Fortsatt delar Bitzer in den retoriska situationen i tre beståndsdelar som finns där innan dis-

kursen skapas och presenteras. Dessa tre delar är exigence, audience och constraints.46 Ex-

igence är det påträngande problem som föreligger och som ger upphov till att det problemet 

kan lösas med retorisk diskurs. Ett exigence som endast kan lösas med hjälp av andra medel än 

diskurs är inte retoriska. Retorik kräver även en publik, eftersom retorisk diskurs skapar för-

ändring genom att påverka beslut och handlingar hos de personer som kan bli påverkade eller 

kan vara ”mediators of change”. Detta leder oss till den andra beståndsdelen i en retorisk situ-

ation: audience, vilket inte nödvändigtvis sammanfaller med alla som lyssnar. ”[P]roperly 

speaking, a rhetorical audience consists only of those persons who are capable of being influ-

enced by discourse and of being mediators of change.”47 Värt att nämna är att Bitzer skiljer 

denna retoriska publik från den publiken som förutsätts i poetiska eller vetenskaplig diskurs. 

Han menar att den vetenskapliga publiken består av människor som är kapabla att ta emot 

 
44 Lloyd F. Bitzer, ”The Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric, Vol. 1, No 1, Pennsylvania: Penn State 

University Press, 1968, s. 2. 
45 Bitzer 1968, s. 5–6. 
46 Bitzer 1968, s. 6–8. Anledningen till den fortsätta användningen av de engelska termerna i uppsatsen är att de 

svenska översättningarna inte tillåter exakt samma betydelse eller samma enkelhet i orden. Bland annat kan ”be-

gränsningar”, den svenska översättningen av constraints, missuppfattas som endast negativa, när constraints 

även kan vara förutsättningar. 
47 Bitzer 1968, s. 8. 



17 
 

kunskap och att detta skiljer dem från den retoriska publiken som endast består av ”those per-

sons who are capable of being influenced by discourse and of being mediators of change.”48 

Varför läsaren av matematikböckerna ändå faller inom den retoriska publiken är för att deras 

uppgift inte endast är att ”ta emot kunskap”. De besitter snarare rollen att fortsatt ifrågasätta 

beviset och regeln eller välja att acceptera den. Utöver exigence och audience har varje retorisk 

situation constraints. En situations constraints består av alla faktorer som spelar in i situationen, 

som exempelvis per-soner, attityder, traditioner och fakta. Dessa behöver inte bara vara be-

gränsningar utan kan även vara förutsättningar som föreligger. Med hjälp av Bitzers begrepps-

apparat kan vi se på om förändringen i matematisk bevisning i matematikböckerna speglar en 

vetenskapsretorisk förändring. 

 

1.4.3.2 Berts frågor vid bevisning 

Till hjälp för att urskilja den retoriska situationen i matematikböckernas fall vänder sig upp-

satsen till Kim-Erik Berts diskussion kring bevis. Berts redogör för behovet av att få något 

bevisat i sin artikel ”Bevis och övertygelse – om behovet av att bevisa matematiska satser”.49 

Han gör ett löst försök till att nämna fyra olika motiv som kan ligga bakom att någon vill ha 

något bevisat. De motiven lyder: 

1. Visshet. «Kan jag vara säker på att det förhåller sig så här?»  

2. Sammanhang. «Hur förhåller sig detta till den matematik jag redan känner till?» 

3. Sinnesfrid. «Jag vill se ett bevis!» 

4. Filosofisk förundran. «Hur kommer det sig att man kan bevisa något sådant?»50 

Berts är noga med att påpeka att dessa ofta går in i varandra och att det är onödigt att lägga tid 

på att strikt försöka klassificera dessa motiv. Däremot kan dessa vara en utgångspunkt för att 

titta på vilka frågor som väcks hos oss när vi bekantar oss med en ny matematisk metod. Vad 

kräver vi av beviset?          

 Som ett tillägg till de fyra ovan nämnda kraven på bevis kan bevisets plats i en ma-

tematikbok även väcka några andra frågor. I många fall kan vi anta att eleven inte ställer någon 

av dessa frågor utan behovet av bevis ligger hos läraren som är styrd av en läroplan. I andra fall 

 
48 Bitzer 1968, s. 8. 
49 Kim-Erik Berts, ”Bevis Och Övertygelse - Om Behovet Av Att Bevisa Matematiska Satser”, Norsk Filosofisk 

Tidsskrift, Vol. 46, No. 4, 2011, s. 314–325. 
50 Berts 2011, s. 317. 
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kanske varken läraren eller eleven ser behovet av att bevisa regeln.   

 Det skiljer sig följaktligen initialt i vilket sorts tvivel det handlar om. Och behovet av 

bevis uppstår som en konsekvens av det tvivlet. Beviset (eller bristen därpå) kan därför ses som 

en retorisk artefakt anpassad efter den retoriska situationen. Motivet, i form av de frågor som 

Berts ställer, överensstämmer då i matematikböckernas fall i någon mån med det som Bitzer 

kallar för exigence.         

 Den fjärde av Berts frågor har i denna uppsats inte blivit tilldelat något av bevisen. Detta 

beror på dess metafunktion, som en fråga som ställs efter att beviset har accepterats av eleven. 

Denna uppsats rör sig på nivån där eleven kanske ännu inte har förstått beviset eller ens förstår 

bevis som koncept. 

 

1.4.3.3 Matematiska begrepp 

Pythagoras sats: I en rätvinklig triangel gäller a2 + b2 = c2, där a och b är längderna på tri-

angelns katetrar och c är längden på hypotenusan.      

 Denna regel kan bland annat användas för att räkna ut längden på en okänd sida i tri-

angeln, om de andra två sidorna är kända och vi vet att det är en rätvinklig triangeln. Den kan 

också användas för att ta reda på om triangeln är rätvinklig, vilket kräver att vi redan vet läng-

derna på triangelns sidor. 

Hypotenusa: Den längsta sidan i en rätvinklig triangel. Den sidan som ligger mitt emot den 

räta vinkeln i triangeln. 

Kateter: De båda andra sidorna i den rätvinkliga triangeln. 

Rätvinklig triangel: En triangel som har en vinkel som är 90˚. 

Likformighet: Att två trianglar är likformiga innebär att det har exakt samma form, men att 

de kan skilja i storlek. Det rör sig alltså om samma triangel, i olika skalor. 

Kongruens: ”Två månghörningar är kongruenta om motsvarande vinklar och motsvarande 

sidor är lika stora. Definitionen av kongruens innebär att alla kongruenta figurer också är lik-

formiga.” 51 Kongruenta trianglar har alltså exakt samma form och storlek, bara att de kan 

vara vridna eller speglade. 

 
51 ”Likformighet och kongruens”, Matte 2, Geometri, Matteboken, https://www.matteboken.se/lektioner/matte-

2/geometri/likformighet-och-kongruens, (Hämtad 5/5 2021). 
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2. Analys 

Analysen är uppdelad i två delar. Den inleds med en kvantitativ innehållsanalys av det insam-

lade materialet. Detta ger en översikt som den kvalitativa analysen sedan kan utgå ifrån i en 

närmare jämförelse av hur bevisen skiljer sig åt. I den kvalitativa analysen diskuteras bevisen 

först var för sig för att sedan diskuteras jämsides i en jämförande analys. 

 

2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I ett första försök att strukturera materialet delas böckerna upp baserat på vilket sorts bevis de 

använder. Detta gör att vi kan utläsa vissa mönster i användningen av de olika bevisen. De be-

vistyper som är centrala i materialet är likformighet, kongruens, exempel och övriga bevis. 

 

2.1.1 Resultat i tabellform 

Pythagoras sats presenteras (som regel med ett bevis eller exempel) i 99 av de 123 matematik-

böckerna, vilket lämnar 24 böcker där regeln inte nämns eller endast presenteras som en på-

minnelse. Sedan finns det några bevis som är återkommande. 14 av böckerna använder sig av 

likformighet i sin bevisning, 12 av kongruensbevis där de flyttar kongruenta trianglar inom en 

kvadrat och 50 böcker presenterar endast regeln med exempel av olika slag. Detta lämnar 23 

bevis av övrigt slag. För att underlätta en uppdelning av när böckerna utgavs är materialet in-

delat i tre grupper baserat på tidsspann á 20 år: 1960–1979, 1980–1999 och 2000–2019.  
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Utifrån detta diagram ser vi en med tiden minskad användning av likformighet och övriga bevis. 

Även böcker där regeln inte presenteras har minskat i antal, medan användningen av kongruens 

har ökat. Denna utveckling kommer diskuteras djupare i avsnitt 2.1.2 Bitzeranalys: kvantitativ 

undersökning. För att kunna dra några utförligare slutsatser från sammanställningen är det vikt-

igt att vi kommer ihåg att vissa böcker är från högstadiet medan andra är från gymnasial nivå. 

Nedan följer ytterligare två stapeldiagram med samma faktorer, där böckerna från årskurs 9 är 

separerade från de på gymnasial nivå. 
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2.1.2 Bitzeranalys: kvantitativ undersökning 

Trots att det är små skillnader så kan vi från ovanstående diagram utläsa vissa mönster. Tar vi 

en titt på böckerna från årskurs 9 ser vi att det i det senare tidsintervallet är vanligare med att 

endast presentera Pythagoras sats med exempel i jämförelse med användningen av andra bevis. 

Detta mönster blir intressant när det jämförs med böckerna från gymnasial nivå. Mellan 1960 

och 1979, då bevisen för Pythagoras sats ofta presenterades redan i årskurs 9, kan vi se att det 

på gymnasial nivå inte var relevant att förklara regeln i vissa böcker. Detta är ett tecken på att 

man under den tiden redan förväntades kunna satsen när man kom till gymnasial nivå. Den 

retoriska situationen såg annorlunda ut, då andra constraints förelåg och kunskapsnivån inte 

var densamma. Situationens audience var därför inte densamma. Beviset var under det tids-

intervallet ett verktyg som eleven förväntades bemästra redan i årskurs 9, vilket tyder på att 

högre krav ställdes på elevens bevisförmåga. Dessa krav tar eleven med sig in i framtida si-

tuationer och den vetenskapliga världsbild som reproduceras genom bevisen visar på bevis-

ningens värde för att kunna dra slutsatser om och använda sig av en regel.   

 Ett annat mönster vi kan se är på gymnasial nivå, i hur satsen bevisas, vilket tyder på en 

spännande förändring i exigence. Även om förändringen är liten, så kan vi se en förflyttning. 

Mellan 1960 och 1979 konstaterade vi att fokus låg på att bevisa/förstå Pythagoras sats redan 

på högstadiet och här var det därför inte alltid som regeln förklaras i gymnasieböckerna. Mellan 

1980 och 1999 ser vi på gymnasial nivå en tydlig förflyttning till fokus på bevisning, där lik-

formighet har ett litet övertag över kongruens. 2000 till 2019 förflyttas bevisen sedan bort från 

likformighet, mot kongruens och exempel. I diagrammet för samtliga böcker blir det tydligt att 

likformighetsbeviset och övriga bevis har minskat över tid, även om det på gymnasial nivå sker 

en liten ökning av övriga bevis och likformighetsbeviset var störst under perioden 1980–1999. 

Skillnaden i vad dessa bevis reproducerar för världsbild kommer diskuteras utförligare i den 

jämförande analysen bevisen sinsemellan, men vi kan redan nu konstatera att en skillnad i ex-

igence resulterar i att olika bevis är passande svar på olika retoriska situationer. Vi kan även se 

en större användning av exempel på gymnasienivå, vilket förstärker bilden av skiftet bort från 

de höga beviskraven som i de tidigare tidsintervallen låg redan på högstadieelever.  

 Bevisen motsvarar olika svar och eftersom de skiljer sig åt tyder det på att det är olika 

frågor som de är svar på, nämligen olika retoriska situationer med olika vetenskaplig grundsyn. 

Det är inte förvånande att vi ser en förändring i hur matematiska bevis presenteras för elever. 

Den retoriska situationen ändras och då måste man anpassa sig efter den. Två förändringar blir 

mest framträdande i diagrammen: bevisets förflyttning från årskurs 9 till gymnasiet, samt 
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förflyttningen från likformighetsbevis och övriga bevis till de som använder kongruens och 

exempel. Vad det är som skiljer bevisen åt ska vi se närmare på i den kvalitativa jämförelsen. 

 

2.2 Kvalitativ jämförelse 

Enligt diagrammen i avsnitt 2.1.1 Resultat i tabellform kunde vi utläsa en övergripande förflytt-

ning bort från likformighet och övriga bevis. I detta avsnitt ska jag närmare analysera bevisen 

utifrån Bitzers begreppsapparat. Bevisen är här uppdelade efter när de är som mest använda. 

Detta innebär att likformighet och övriga bevis analyseras först, då de var störst under de tidi-

gare tidsintervallen, för att sedan övergå i en analys av kongruensbeviset och exempel, som 

används mer under det senare tidsintervallet. 

 

2.2.1 Pythagoras sats: Likformighet och övriga bevis 

Likformighet 

Ett exempel på ett likformighetsbevis finns i Delta: Matematik för gymnasiet kurs A+B från 

1994.52 Detta är ett tydligt bevis som också är representativt för likformighetsbevisen överlag. 

Bland likformighetsbevisen är det inte alla bevis som använder sig av likformighetstecknet ”~” 

(ett tecken som sätts mellan två trianglar för att visa att de är likformiga), men det förändrar 

inte de krav som beviset ställer på kunskap om likformighet. Den för Pythagoras sats relevanta 

informationen finnes inom den markerade rutan. 

 
52 Björup et al. 1994, s. 286.  
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Detta likformighetsbevis för Pythagoras sats använder sig av många matematiska tecken som 

kan göra beviset svårt för den som inte förstår dem. Första raden i bevisningen kan läsas som: 

”Triangeln ACD är likformig med triangeln ABC. Detta leder till att den korta katetern i triangel 

ACD delat på hypotenusan i triangel ACD är lika med den korta katetern i triangel ABC delat 

på hypotenusan i triangel ABC. Detta leder (efter att ha multiplicerat båda leden med b) till att 

x = b2 ÷ c”.           

 Beviset förlitar sig till stor del på läsarens förståelse av likformighet, vilket lägger stor 

vikt vid den retoriska situationens constraints. Samtidigt behöver det inte bara vara en begräns-

ning. Beroende på elevens förkunskaper för likformighet så kan det även vara en förutsättning 

att använda sig av mer komplicerade matematiska begrepp, då beviset som ett resultat av det 

kan väga tungt för att övertyga eleven om att regeln gäller. Beviset använder sig till stor del av 

de logiska hopp (logical leap, eller splicing hos P. J. Davis) som vi bekantade oss med under 

tidigare forskning. Det hoppar bland annat över beskrivningen av många av symbolerna som 

används, samt likformighet som koncept, och förutsätter att eleven kan följa med i det matema-

tiska resonemanget som förs.         

 Bitzer beskriver en situations exigence som ”an imperfection marked by urgency; it is 
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a defect, an obstacle, something waiting to be done, a thing which is other than it should be.”53 

I detta fall lutar det mot att det finns ett behov av att kunna bevisa Pythagoras sats. Vad som 

gör att det lutar mot det är den korta presentationen av regeln följt av ett bevis, utan speciellt 

stor fokus på varför regeln används eller hur (med hjälp av exempel). Oftast har regeln redan 

presenterats i ett tidigare skede när boken kommer till ett bevis. Fokus ligger inte på vad regeln 

ska användas till, utan vi kan anta att eleven redan är bekant med Pythagoras sats och att de nu 

får i uppgift att kunna bevisa den. Det rör sig således om en audience som redan kan regeln och 

de constraints som föreligger är då att eleven vet vad Pythagoras sats är och hur de ska använda 

den. Nu är deras nästa uppgift att kunna bevisa den. Detta reproducerar en uppfattning om be-

visets höga värde, då fokus ligger på bevisningen i sig. Den vetenskapliga grundsyn som ge-

nomsyrar beviset, och därmed förväntas följa med eleven framåt, lägger stor vikt vid att ett 

bevis behövs för att förstå hur regeln kan fungera som den gör. 

 

Övriga bevis 

Ett av de övriga bevisen, som i detta fall använder sig av kunskaper om area, hittar vi i Mate-

matik numerus 1C från 2018.54 Bland de övriga bevisen fanns det exempel på flera olika bevis, 

och vad som gjorde att de föll inom denna kategori var att även om samma bevis förekom fler 

än en gång så var det ofta med olika variationer och inte tillräckligt många för att se ett samband. 

Det varierar i vilken strategi de använder sig av och vissa övriga bevis förlitar sig på att eleven 

själva bevisar satsen med hjälp av olika figurer. Det utvalda exemplet på ett övrigt bevis är dock 

återkommande. Till viss del liknar det kongruensbeviset som vi kommer titta på senare, efter-

som de utgår från samma figur, men istället för kongruens förlitar sig detta bevis på elevens 

kunskap om areor. De övriga bevisen har gjort ett stort fall över tid i årskurs 9, och under de 

senaste 20 åren förlitar sig kursböckerna för årskurs 9 endast på exempel eller kongruens. Bland 

gymnasieböckerna genomgick de övriga bevisen en liten ökning mellan intervallen 1960–1979 

och 1980–1999, men har sedan legat kvar på samma antal, även om de procentuellt har minskat 

även i senare intervall. 

 
53 Bitzer 1968, s. 6. 
54 Rung et al. 2018, s. 251. 
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Detta bevis för Pythagoras sats bevisar Pythagoras sats genom att ange den stora kvadratens 

area på två olika sätt och sedan sätta ett likhetstecken emellan dem och förenkla. Användningen 

av areor bland de övriga bevisen är återkommande, vilket gör detta till ett representativt bevis 

för kategorin. Bevisningsprocessen liknar den i beviset med likformighet, då de båda förklarar 

samband och drar slutsatser matematiskt. Hade beviset i denna bok velat använda ytterligare 

matematiska hjälpmedel hade förklaringen av trianglarna som ”exakt likadana” kunnat bytas ut 

mot att visa det med hjälp av de sorts streck vi såg i trianglarnas vinklar i likformighetsbeviset, 

eller helt enkelt skriva att trianglarna är kongruenta. Beviset hade även kunnat skippa den för-

klaringen av trianglarna som ”exakt likadana” eftersom trianglarnas sidor och räta vinklar redan 

angetts, vilket egentligen är tillräckligt.       

 Viktiga constraints blir i detta fall, likt likformighetsbeviset, användningen av mate-

matiska tecken, som läsaren har eller inte har förkunskaper om. Samtidigt använder sig beviset 

av areor, som för vissa läsare kanske är ett mer välbekant koncept än likformighet. Jämfört med 

likformighetsbeviset lägger detta bevis inte lika stor vikt vid bevisningen som koncept. Det står 

endast skrivet att de ska ”visa att” regeln gäller. Rent praktiskt bevisas regeln, även om det inte 

uttryckligen sägs. I detta bevis verkar det även som att audience inte förväntas vara lika bekant 
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med regeln som i beviset med likformighet. Här inleds beviset med en mer noggrann presen-

tation av regeln och hur den används. Situationens exigence skiljer sig något från den i lik-

formighetsbeviset, då det inte är lika stort fokus på själva bevisningen. Här ligger fokus snarare 

på förståelse för Pythagoras sats och varför den går att applicera på rätvinkliga trianglar. Sam-

tidigt ges ett tydligt bevis tätt inpå den inledande presentationen och detta blir ett argument för 

varför regeln går att använda, vilket speglar en vetenskaplig grundsyn som lägger större vikt 

vid bevisning. Det reproducerar i någon mån en tanke om att man, för att få använda en regel, 

ska kunna förstå varför den gäller.        

 Både likformighetsbeviset och det övriga beviset använder sig av matematisk slutled-

ning som kräver vissa förkunskaper hos situationens audience. Användningen av denna sorts 

slutledning kan även konnotera ett högt värde av bevis, då det lägger fokus på just den mate-

matiska slutledningen som i sig är en viktig aspekt av matematisk bevisning. Detta är viktigt 

för den vetenskapliga grundsyn som ligger bakom bevisningen. Inte bara använder sig dessa 

böcker av bevis för att rättfärdiga regeln, utan de använder sig även av dessa metoder i bevis-

ningen som stärker bilden av beviset som en grundläggande aspekt i matematiken. I övrigt skil-

jer de i sitt fokus på beviset, där likformighetsbeviset lägger mer fokus på bevisningen i sig, 

medan det övriga beviset snarare fokuserar på förståelse för regeln. 

 

2.2.2 Pythagoras sats: Kongruens och exempel  

Diagrammen visar på en förflyttning bort från likformighet och övriga bevis mot kongruens 

och exempel. I detta avsnitt tittar vi därför på de mer använda bevisen under statistikens senare 

tidsintervall. 

Kongruens 

Detta kongruensbevis är taget ur Studium matematik NT1 från 1986.55 Figurerna i kongruens-

bevisen är återkommande och det blir därför ett representativt bevis, såväl som ett tydligt ex-

empel på hur kongruensbevisen ser ut. Den för Pythagoras sats relevanta informationen finnes 

inom den markerade rutan. 

 
55 Nyman et al. 1986, s. 60. 



27 
 

 

I detta kongruensbevis visas två kvadrater, där resonemanget menar att summan av det vita 

området i respektive kvadrat är lika stor. Med hjälp av att flytta runt trianglarna i den stora 

kvadraten får de ut att a2 + b2 = c2. Vad som är intressant med just denna användning av bevis-

ning är att de egentligen kan bevisa satsen endast med hjälp av den första kvadraten, men ändå 

har valt att flytta runt trianglarna för ett mer visuellt bevis. Med hjälp av endast den första 

kvadraten hade satsen kunnat bevisas som det övriga beviset: 

Den stora kvadratens area är (a + b)2.  

Den lilla kvadratens area är c2. 

En triangels area är 0,5ab och de fyra trianglarnas sammanlagda area blir därmed 4x0,5ab = 2 

ab. 

Förlänger vi den stora kvadratens area får vi (a + b)2 = a2 + 2ab + b2. 

Den lilla kvadraten plus de fyra trianglarna ger samma area som den stora kvadraten: 

a2 + 2ab + b2 = c2 + 2ab 
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=> a2 + b2 = c2. 

v.s.b. 

Istället för att bevisa regeln med endast en figur valde de att använda sig av två figurer. Detta 

resulterar i ett mer visuellt bevis. Kongruensbeviset förlitar sig heller inte lika mycket på mate-

matisk slutledning utan beskriver med ord vad som händer, vilket förutsätter helt andra 

constraints än de hos likformighetsbeviset och det övriga beviset. Det går inte på samma sätt 

som i likformighetsfallet att beskriva med matematiska tecken att man flyttar på de rätvinkliga, 

kongruenta trianglarna inom kvadraten, utan denna sorts bevis med kongruens förutsätter för-

klaring med ord. Möjligtvis kan eleven gynnas av att redan vara bekanta med kongruens som 

koncept, men eftersom konceptet endast nämns i förbifarten är det inget hinder om eleven inte 

fullt förstår kongruens.         

 Den visuella delen kan hjälpa till med förståelsen, men det kan också uppstå förvirring 

när figurerna flyttas runt. Risken är att läsaren tror att de kan flytta former lite hur som helst. 

Även här kan constraints ses både som en förutsättning och en begränsning, beroende på vilka 

förkunskaper publiken har och huruvida det pedagogiskt fungerar bäst för dem att lära sig av 

bild eller av matematiska symboler och slutledning. Vad som är situationens exigence verkar 

inte vara tydligt fokuserad på bevisning eller presentation av regeln. Regeln presenteras som 

ny, även om den uttryckligen ska bevisas tätt inpå den inledande presentationen. Vad bevisets 

syfte är i denna situation verkar ändå luta mer mot att eleven ska få lite bättre förståelse för hur 

regeln fungerar och fokus ligger inte på att kunna bevisa regeln. Som nämndes tidigare så rör 

det sig om ett väldigt textcentrerat bevis, vilket sker på bekostnad av den matematiska slutled-

ningen. Audience förväntas i och med det inte besitta samma förkunskaper om matematiska 

tecken.           

 Eftersom matematisk slutledning inte tar samma plats får beviset en annan roll. Mate-

matisk slutledning agerar i någon mån som mindre bevis inom beviset, i varje steg, och om man 

överger detta för att beskriva med ord vad som sker så tappar beviset lite av sin övertygande 

roll. Därför speglas en annan vetenskaplig grundsyn i detta bevis som använder sig mer av text. 

Samma krav ställs inte på beviset i sig, vilket i sin tur leder till att man inte ställer lika höga 

krav på att bevisning ens ska ske. 
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Endast exempel 

Exempel som medel för att rättfärdiga regeln används bland annat i Prio Matematik 9 från 

2014.56 Detta sätt att rättfärdiga regeln skiljer inte särskilt mycket i böckerna sinsemellan. De 

kan variera i vilka mått de satt på triangelns sidor samt exakt hur (och om) de har porträtterat 

detta med en bild. 

 

 

Vid användning av ett exempel medföljer ofta en bild för att visa hur det ser ut. I detta fall 

används rutnät i triangelns sidors respektive kvadrat/area, för att eleven ska kunna se att antalet 

rutor i hypotenusans kvadrat är lika stort som summan av rutor i de andra kvadraterna. Detta 

exempel bevisar inte att regeln gäller i samtliga fall, utan visar endast att den gäller för en 

triangel med de givna måtten. Ju fler exempel som hade nämnts, desto närmare hade man tagit 

sig ett bevis. Fortsatt har de logiska hoppen gjorts så små som möjligt. Exemplet visar tydligt 

vilken sida i triangeln det rör sig om när de ska göra uträkningen och uträkningen i siffror 

beskrivs parallellt med ord, exempelvis när det tar ena triangelns sida (kateten) i kvadrat för att 

räkna ut dess area: ”(katet)2”. Kravet på en förförståelse för olika begrepp är inte lika stort, och 

det är följaktligen en helt annan audience som situationen erbjuder. Situationens exigence 

 
56 Cederqvist et al. 2014, s. 122. 
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förutsätter inget behov av ett bevis. Fokus ligger på att presentera en ny regel och få förståelse 

för hur den används, där exemplet är ett passande svar på vad situationens exigence kräver. I 

retoriska termer förlitar sig exempelstrategin i någon mån mer på att läraren (och läroboken) 

har byggt ett starkt ethos. På exempelnivån rör det sig om att läsaren ska acceptera exempel-

argumentet för att kunna applicera regeln själv. Detta gör att boken med sitt exempel argu-

menterar för att auktoriteter är en pålitlig källa när man ska skapa sig en vetenskaplig världsbild. 

Eftersom exemplet oftast är det första sättet för alla att bekanta sig med en regel kan vi inte dra 

för snabba slutsatser om vad det innebär, men om elever endast får bekanta sig med regler via 

exempel skulle detta resultera i att de krav som de tar med sig sedan återspeglas i deras fortsatta 

syn på vetenskapen. Eleven skulle lära sig att förlita sig på auktoriteter som ger exempel. Ur en 

vetenskaplig synpunkt kan detta bli problematiskt i längden, då vetenskapen i någon mån vill 

att människor förlitar sig på fakta och bevis. Om det är auktoriteter och exempel som elever får 

förlita sig på i skolan, så kommer de även låta dessa väga tungt senare i livet. 

 Både kongruensbeviset och exemplet förlitar sig delvis på visuella inslag. De förutsätter 

inte heller samma förkunskaper som de tidigare bevisen, då de inte förlitar sig på matematisk 

slutledning eller matematiska tecken på samma sätt. Detta kan som kontrast till den mate-

matiska slutledningen ses som svar på andra exigence. Här är inte situationens påtryckande 

exigence att eleven ska kunna bevisa regeln, utan de ska snarare förstå den ytterligare i sin egen 

användning av den. Hur bevisen står som passande svar på situationens exigence diskuteras 

ytterligare i samband med Berts bevisfrågor. 

 

2.2.3 Jämförande Bitzeranalys 

Vi börjar med att återkoppla till Bitzers retoriska situation. Den retoriska diskursen, som i detta 

fall är presentationen av Pythagoras sats, skapas som ett svar på den retoriska situationen. Det 

är därför den retoriska situationen som styr vilket bevis av Pythagoras sats som är ett passande 

svar och vi kan därför konstatera att en förändring över tid i vilka bevis som används är ett 

resultat av att den retoriska situationen har förändrats.    

 Det varierar mellan olika matematikböcker huruvida Pythagoras sats presenteras för 

första gången i högstadiet eller på gymnasiet. Den första presentationen av satsen verkar dock 

generellt vara en kort presentation, där exempel används för att rättfärdiga regeln. Beviset kom-

mer senare. Det rör sig även om olika sorters slutledning i exempel och matematiska bevis.

 Ser vi på de faktiska bevisen sinsemellan så kunde vi enligt diagrammen i avsnitt 2.1.1 

Resultat i tabellform konstatera att det har skett en förskjutning från bevisen som använder 
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likformighet och övriga bevis mot de som använder kongruens och exempel. Förklaringarna 

och bevisen för regeln antar olika premisser för sanna och gör olika logiska hopp. De förutsätter 

bland annat att läsaren vet vad en rätvinklig triangel är, såväl som vad ett tal i kvadrat innebär. 

På en mer grundläggande nivå förutsätter de att det finns vissa tillvägagångssätt som antas för 

sanna inom denna praktik. Som hur man räknar ut en andragradsekvation, vad det innebär att 

ta ”roten ur” något och faktumet att en sträcka inte kan vara negativ. Dessa är outtalade pre-

misser som ligger som grund för att Pythagoras sats ska fungera.    

 När de sedan vänder sig till olika bevis går de i olika riktningar. Likformighet är ett 

koncept som läsaren måste förstå i de bevisen där det är relevant. Precis som eleven måste förstå 

areor för att använda sig av det övriga beviset. Det bevis som använder sig av kongruens kan 

tolkas som ett mer visuellt bevis. Delvis eftersom det knappt nämns uttryckligen att det är kon-

gruens det rör sig om och men också för att det ofta är möjligt att förstå bevisföringen utan att 

förstå kongruens. Läsaren kan möjligtvis se det som att den bara kan flytta runt trianglarna och 

kanske inte riktigt förstå varför det går. Det är svårare med en sådan sorts genväg i likformig-

hetsbeviset eftersom det förutsätter att eleven förstår relationerna sinsemellan de likformiga 

trianglarna för att kunna skriva ut beviset. Detta resulterar i en viktig skillnad i vilken veten-

skaplig grundsyn de återger till läsaren. Beviset med likformighet tar med eleven i varje steg i 

bevisningen på ett annat sätt än i kongruensfallet, där läroboken redan gjort förflyttningen åt 

dem och bara visar att det finns ett samband. Likformighetsbevisets vetenskapliga grund blir 

följaktligen att eleven ska kunna följa med i varje steg och som en följd av det ska eleven kunna 

ställa detta krav på andra bevis: ”vill du att jag ska förstå beviset och tro på det du säger måste 

jag förstå alla steg i din slutledning”. Detta är inte att förväxla med att beviset inte får ha några 

logiska hopp, det är bara det att de logiska hoppen måste vara berättigade och inte hoppa över 

väsentliga steg.         

 De logiska hopp som förekommer är både en förutsättning för att matematisk slutled-

ning ska fungera, och inte resultera i den oändlighetsprocess som Dodgson (under sin pseudo-

nym Carroll) leker med i sin berättelse om Akilles och sköldpaddan, men kan även vara en 

begränsning i utformningen av bevisen. Gör boken för stora logiska hopp kan situationens au-

dience tappa bort sig. I det utvalda exemplet på när Pythagoras sats endast presenteras med just 

ett exempel ser vi många tecken på att författaren har försökt göra de logiska hoppen så små 

som möjligt. I varje uträkning av areor är det tydligt exakt vilken sida det rör sig om och pro-

cessen beskrivs med ord bredvid uträkningen med siffror. Författarna visar vad de gör, men i 

och med att de inte bevisar regeln så ger de inget belägg för att den alltid gäller, utan läsaren 

får ta bokens ord för det.        
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 Kongruens och dess visuella bevis följer mer visuella logiska hopp. Det sker en visuell 

förflyttning av trianglarna, men det sker ingen riktig matematisk förklaring på hur de flyttas. 

De har redan flyttats i den andra kvadraten. Däremot beskrivs med ord att de flyttar trianglarna 

och i texten är de logiska hoppen mindre och färre. Och som nämnt tidigare förlitar sig lik-

formighetsbeviset till stor del på matematiska tecken och slutledning, medan kongruensbeviset 

med ord beskriver att de ”flyttar” runt trianglarna inom kvadraten. Inom exemplet kan det vara 

mer berättigat att använda sig av visuella hjälpmedel och beskrivande ord, för att exemplet ofta 

är elevens första möte med en regel. När det däremot rör sig om att faktiskt bevisa regeln, är 

det viktigt att beviset inte bara förlitar sig på visuella hjälpmedel och beskrivande ord. Var sker 

då den matematiska bevisningen? Samtidigt svarar dessa bevis på den retoriska situation som 

har krävt deras existens och situationens föreliggande exigence har ställt olika krav som dessa 

bevis har svarat på. Förändringen i exigence diskuteras djupare i avsnitt 2.2.4 Vilka frågor är 

de matematiska bevisen svar på?, i samband med Berts bevisfrågor.   

 Vi kan också återkoppla till tidpunkten för den retoriska situationen. En av de mest 

tydliga skillnaderna över tid var i vilken årskurs Pythagoras sats först presenteras för eleverna. 

Den förflyttningen från Pythagoras som central i årskurs 9 till på gymnasiet är ett resultat av en 

förändrad retorisk situation. Publiken i årskurs 9 är inte längre “those persons who are capable 

of being influenced by discourse and of being mediators of change”57 för att de har för bristande 

kunskaper och de är därför inte rätt publik för bevisningen av Pythagoras sats. Situationens 

audience blir en äldre målgrupp. Som ett resultat av det, tillsammans med nya förutsättningar 

som uppstår över tid, sker även en förändring i situationens constraints.  

 

2.2.4 Vilka frågor är de matematiska bevisen svar på?  

Den retoriska situationens exigence kan i någon mån sägas överensstämma med de motiv och 

bevisfrågor som Kim-Erik Berts presenterade:  

1. Visshet. «Kan jag vara säker på att det förhåller sig så här?»  

2. Sammanhang. «Hur förhåller sig detta till den matematik jag redan känner till?» 

3. Sinnesfrid. «Jag vill se ett bevis!» 

4. Filosofisk förundran. «Hur kommer det sig att man kan bevisa något sådant?»58 

 
57 Bitzer 1968, s. 8. 
58 Berts 2011, s. 317. 
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Bevisen som retoriska diskurser skapas som ett resultat av att den retoriska situationens ex-

igence kräver det och som Berts beskriver det så kan beviset uppstå som ett resultat av ett tvivel. 

Vad detta tvivel grundar sig i ger upphov till hur beviset kan lugna det tvivlet.  

 Skillnaderna mellan bevisen kan utläsas som en skillnad i var vikten ligger i bevisför-

ingen. I beviset med likformighet måste eleven förstå likformighetens regler och samband för 

att kunna ta sig till ett bevis för Pythagoras sats. Fokus ligger på att bevisa. I fallet med kon-

gruens kan målet istället tolkas vara ytterligare belägg för att Pythagoras sats gäller, som ett 

extra exempel. För om eleven inte förstår likformighet kommer den heller inte acceptera bevis-

et, medan man behöver knappt vara bekant med kongruens för att se det visuella sambandet 

som presenteras i det beviset. Vikten har förflyttats från möjligheten att, och kunskapen om att, 

kunna bevisa en regel till att ligga på att läsaren ska få ytterligare bekräftelse på att regeln 

stämmer. Kongruensbeviset blir snarare en konsekvens av att läsaren inte tidigare har förstått 

varför regeln gäller och att boken nu måste ge starkare belägg än exemplen som presenterats i 

tidigare årskurser. Det rör sig således om svar på olika frågor, eller retoriska diskurser som 

passande svar på olika retoriska situationer. Bevisen uppfyller följaktligen olika krav. 

 Jag vill påstå att kongruensbeviset, om det ens kan sägas svara på någon av frågorna, 

tar sig an den första av Berts frågor. Om eleven frågar ”kan jag vara säker på att det [sambandet 

mellan kateter och hypotenusa i Pythagoras sats] förhåller sig såhär?” kan kongruensbeviset 

eventuellt lugna misstankar och tvivel. Eftersom detta bevis inte lägger stort fokus på kongruens 

som tillvägagångssätt så kan det inte svara säkert på fråga två, om hur det förhåller sig till 

matematik eleven redan känner till. Beviset samspelar delvis med elevens tidigare uppfattning 

om ytor och areor, men det gör alla bevis för regeln i någon mån och på en sådan grundläggande 

nivå att det inte är någon mening med att se det som en djupare sammankoppling av två olika 

koncept för att lära sig mer om båda. Fortsatt förlitar sig kongruensbeviset mer på figurerna 

snarare än att med hjälp av area och yta beskriva sambandet. Detta samspelar i någon mån mer 

med elevens visuella uppfattning om figurer än att förhålla sig till matematik denne redan kan. 

Vad gäller Berts tredje fråga, som ska ge den tvivlande eleven sinnesfrid, anser jag att det inte 

är möjligt med detta bevis. Jag hade inte varit nöjd om jag krävde att se ett bevis för Pythagoras 

sats och kongruensbeviset presenterades för mig. Det hade snarar väckt frågor, exempelvis om 

hur trianglarna kunde flyttas som de gjorde.       

 Likformighetsbeviset kan å andra sidan agera svar på flera av frågorna. Till en början 

ger det ett tydligt svar på första frågan. Fortsatt besvarar den tydligt andra frågan, ”Hur förhåller 

sig detta till den matematik jag redan känner till?”, då likformigheten alltid nämns explicit och 

centralt i dessa bevis och därmed tydligt redogör för sambandet mellan likformighet och 
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Pythagoras sats. Samma sak gäller för det övriga beviset som lägger fokus på areor. Eftersom 

kongruensbeviset inte lägger lika stor vikt vid att det är just kongruens som används blir detta 

inte en lika tydlig koppling mellan den nya regeln (Pythagoras sats) och det som läsaren redan 

(bör) känna till (kongruens). Likformighetsbeviset och det övriga beviset kan också lugna de 

tvivel som tredje frågan uppmärksammar: ”Jag vill se ett bevis!”. I och med att de förlitar sig 

mer på matematiska slutledningar än kongruensbeviset (och exemplet), som i någon mån även 

förlitar sig på det visuella, så kan vi konstatera att det i matematiska sammanhang kan ge bättre 

sinnesfrid. Vi ser alltså en skillnad i hur mycket vikt bevisen lägger på strategin de använder 

sig av. I många av kongruensbevisens fall så nämns det knappt att trianglarna är kongruenta, 

många böcker beskriver dem som ”likadana”. Detta är en tydlig retorisk skillnad anpassad efter 

de förkunskaper som eleven besitter. Vi kan återkoppla till Bo Lindberg som skriver att ”ett 

retoriskt moment finns också i själva forskningsmomentet, när man nämligen sätter namn på 

det fenomen eller den process man vill beskriva och förklara”59. Detta blir även relevant i pro-

cessen av att döpa bevisen i matematikböckerna. Mer ofta än i fallen med likformighet så nämns 

det inte uttryckligen att det rör sig om ett kongruensbevis, även om trianglarna beskrivs som 

kongruenta. Detta är ett retoriskt val. Kanske för att elevens kunskap om kongruens, eller sna-

rare brist därpå, inte ska förvirra och ta fokus från beviset.    

 Förflyttningen från likformighet och övriga bevis mot kongruens, tillsammans med ex-

emplens större roll i matematikböckerna, kan tyda på att läsaren (eller läraren och läroplanen) 

inte längre förväntar sig att beviset ska svara på samtliga av Berts frågor. Läsaren behöver bara 

bli någorlunda försäkrade om att regeln stämmer. För även om exempel som rättfärdigande inte 

är ett bevis på att regeln gäller så kan det i någon mån svara på Berts första fråga om visshet: 

”Kan jag vara säker på att det förhåller sig så här?”. Det är bara en fråga om hur många exempel 

läsaren nöjer sig med innan den är säker.       

 I de fall där ingen av Berts frågor ställs av eleven, utan intresset saknas, får vi förutsätta 

att läroplanen i någon mån bidrar till varför den retoriska situationen inte helt anpassas efter 

publikens intresse. Där skiftar läroplan och kursmål situationen till att ändå cirkulera tillbaka 

till Berts fyra motiv.  

 

 
59 Lindberg, ”Retorik och vetenskap – antagonistiska och oskiljaktiga”, Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen 

övertygar och övertalar, Vol. 13, 2014, s. 16. 
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2.3 Kritisk diskussion: vetenskaplig grundsyn och post-truth 

När bevisen svarar passande på den retoriska situation som föreligger, och på så sätt svarar på 

det tvivel som råder, kommer de även uppehålla någon slags grundsyn på hur man vetenskapligt 

tar sig an regler och bevis. I de fall då bevisen svarar på flera av Berts frågor, förespråkar be-

visen att lugna misstron med mer matematiskt säkra grunder. Jämför vi detta med de bevis som 

endast, eller knappt, svarar på Berts första fråga, så lägger de mer hopp i att läsaren accepterar 

beviset på mindre säkra matematiska grunder. Om läroboken endast tillhandahåller ett exempel 

och förväntar sig att det räcker för läsaren, så uttrycker de implicit att ett bevis inte behövs och 

förlitar sig på att eleven väljer att acceptera regeln på andra grunder.    

 Bevisen har gått från likformighet och övriga bevis till kongruens och exempel, vilket 

vi konstaterade innebär en förflyttning i vilka bevisfrågor som besvarades. De tidigare bevisen 

svarade på fler frågor, medan de senare bevisen knappt besvarar den första frågan. Det har 

således skett en förflyttning i vilken vetenskaplig grundsyn bevisen reproducerar. Kongruens-

beviset och användningen av exempel förespråkar inte i samma utsträckning att eleven faktiskt 

ska se ett bevis för regeln innan denne använder sig av regeln i sina uträkningar. De tidigare 

använda bevisen lade större vikt vid matematisk bevisning och därmed beviset som en veten-

skaplig grundpelare, medan eleven numera inte får samma presentation av eller bekantskap med 

vad ett bevis innebär eller varför det är viktigt. De krav som ställs på eleven i bevisning i ma-

tematikundervisningen kommer påverka deras syn på bevis i vetenskap såväl som andra om-

råden där logisk slutledning och bevis spelar roll. Ett minskat fokus på matematisk bevisning i 

yngre åldrar kan därför leda till minskat förtroende för den sortens logisk slutledning och bevis 

senare i livet.          

 Hårt draget blir denna förändring i bevisning en intressant spegling av det post-truth 

samhälle vi lever i. Likformighetsbeviset, tillsammans med övriga bevis, ställde högre krav på 

den faktiska bevisningen i presentationen av Pythagoras sats. Kongruensbeviset ligger närmare 

exemplet, som inte lika hårt trycker på att det ska vara ett universellt bevis. Vi kanske inte 

ställer samma krav på säkra källor och argument längre. Och om de kraven inte längre finns 

kommer det att synas i den retoriska situationen. Situationens audience förväntar sig inte samma 

saker. Det är alltså inte en fråga om att det nu inte är ett passande svar på samma retoriska 

situation, utan förflyttningen i utbudet av matematikböcker tyder på att det fortfarande rör sig 

om ett passande svar på den retoriska situationen, det är bara att situationen ser annorlunda ut. 

De metoder och tillvägagångssätt som används i de tidigare bevisen, för att de ställde höga krav 

på beviset, är sådana metoder som kommer konnotera tillförlitlig slutledning för läsaren fram-

över. En läsare som lär sig hur den bevisar något kommer kunna applicera detta på fler områden. 
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Om läsaren endast lär sig att förlita sig på auktoriteter eller ”bevis genom exempel” finns det 

risk att denne läsare låter det väga tyngre än faktiska bevis. I det samhällsklimat som vi idag 

ser runt oss, så finns det många exempel på när människor väljer att se till andra övertygelse-

medel än just bevis för vad som gäller och även om allt inom post-truth-diskussionen inte hand-

lar om vetenskap, så kan en sådan övergripande bevisskepsis förstärka de tankar inom veten-

skapen som menar att ett bevis inte bevisar någonting.    

 En anledning till varför beviset inte längre har samma tyngd, eller inte svarar på lika 

många av Berts frågor, kan även vara det minskade behovet av att kunna det utantill, vilket är 

en förändring i den retoriska situationen. Ett constraint som skiljer senare retoriska situationer 

från tidigare är internet. När som helst kan eleven kolla upp regeln på internet och även få 

tillgång till oändligt med bevis på varför den gäller. Den möjligheten fanns inte förut och det 

satte större krav på att eleverna skulle förstå och framför allt komma ihåg regeln för att kunna 

använda den framöver och i samband med annan matematik de lär sig. Samtidigt är internet en 

plats för och en orsak till den utbredda misstron för bevis. Här frodas misstänksamheten mot 

fakta och vad som är sanning och denna misstro kanske speglas i den matematiska bevisningen. 

Eller är förändringen i den matematiska bevisningen grunden till varför vi inte längre förstår 

hur logisk slutledning och bevis tar oss till vad som är sant? Om bevis inte ens behövs i mate-

matiken, var har de en plats då? 

 

3. Vidare forskning 

Denna uppsats har på grund av platsbrist inte tagit hänsyn till i vilket kapitel som regeln pre-

senteras. Kanske hade det kunnat säga mer om den retoriska situationen. Kapitlet skulle kunna 

hjälpa till att avgöra vilket syfte beviset har i det fallet. Vidare forskning kan därför lägga mer 

vikt på det, samt hur samma bevis skiljer sig över tid för att fortsatt fördjupa analysen. En 

djupare analys hade även kunnat ta hänsyn till läroplaner under de tidsintervallen som uppsatsen 

berör, för att stärka de slutsatser som analysen presenterar. Utöver det konstaterade vi i början 

att det finns oändligt med bevis för Pythagoras sats, så varför används bara ett fåtal i mate-

matikböckerna och varför är det just dessa? 
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4. Sammanfattning och slutsats 

Slutligen kan vi konstatera att det har skett ett skifte i den argumentation och logiska slutledning 

som vi ser i de matematiska bevisen. Eftersom den matematiska slutledningen inte längre tar 

samma plats, utan visuella hjälpmedel och förklaring i text hamnat mer i fokus i och med skiftet 

till kongruens och exempel, har argumentationen ändrats. Istället för övervägande matematiska 

argument, ren matematisk slutledning, är det förklarande text med visuella hjälpmedel som bäst 

övertygar i den givna retoriska situationen. De frågor som bevisen besvarar ger svar på vilka 

retoriska situationer som legat till grund för bevisen som retoriska diskurser och vilken veten-

skaplig grundsyn som har präglat den situationen.      

 Det heliga beviset har förlorat sin övertygande roll när vi rör oss mot ett samhälle influ-

erat av post-truth och tillgång till oändligt med information. Med statistik kan man bevisa i 

princip vad som helst till sin fördel, allt handlar bara om hur det presenteras. På internet kan 

man argumentera för att det mesta är sanning och är ens ethos tillräckligt starkt behövs knappt 

ett bevis. Beviset har på en filosofisk nivå tappat i värde och bevis är i princip irrelevant i vissa 

situationer. Om någon säger: ”Jag har läst på Facebook att Pythagoras sats inte stämmer” så 

kan denna person ha bildat sig en ny sanning och det krävs nog mer än ett faktiskt bevis på 

Pythagoras sats för att återigen försäkra honom om regelns faktum för alla rätvinkliga trianglar. 

Kanske innebär skiftet mot post-truth och bristen på förtroende för bevis att retoriken gör ett 

skifte från logos till pathos och ethos? Eller snarare att vi inte ställer samma krav på logos.

 Bevisets roll har förskjutits. Från att tidigare vara ett sätt att förstå en regel som helhet, 

hur det samspelar med annan matematik och att det verkligen gäller hela tiden, har beviset gått 

till att vara sekundärt till regeln. Den vetenskapliga grundsynen har förändrats. Fokus ligger 

inte längre på ren matematisk bevisning i sig, utan på att få lite belägg för regeln man ändå 

använder sig av. Samma krav ställs inte längre på presentationen av en regel. De krav som förut 

ställdes på bevisen, och på läsaren som förväntades förstå sambanden, är inte längre lika höga. 

Bevisets minskade roll i presentationen av regeln visar även på ett minskat krav för läsaren att 

fortsatt kunna bevisa regler. Det rör sig följaktligen om en förändring i både exigence, audience 

och constraints, vilket speglar sig i bevisen för Pythagoras sats.    

 Förändringen i exigence motsvarar i viss grad vilka av Berts frågor som besvaras. Även 

om detta i praktiken inte alltid innebär att det är eleven (som tillhör situationens audience) som 

ställer frågan, utan det kan röra sig om en blandning av detta tillsammans med läroplanens krav. 

Man förväntar sig inte heller samma förkunskaper hos elever i årskurs 9 och som en följd av 

det ser vi en förflyttning av bevisningen till äldre målgrupper, en annan audience. De 
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constraints som föreligger spelar stor roll för hur den retoriska situationen ser ut och i och med 

dessa skillnader mellan tidsintervallen är det inte konstigt att den retoriska situationen ser ann-

orlunda ut. Eleven förväntas inte längre på samma nivå kunna bevisa regeln och läroboken 

vänder sig till andra argument för att rättfärdiga regeln. Exempel och mer visuella bevis visar 

på dagens minskade förtroende för ren matematisk bevisföring och i sin tur minskad vikt vid 

en av vetenskapens viktigaste grundpelare: beviset. Samtidigt kan den minskade användningen 

av matematisk slutledning och bevisföring, som ett resultat av den retoriska situationen, i sin 

tur ytterligare skifta fokus bort från faktiska bevis och följaktligen ge upphov till en fortsatt 

förändring i samma riktning. Om dessa krav inte från början ställs på att få ett bevis eller på 

beviset i sig så kommer läsaren inte kräva det i ett senare skede heller och snarare vända sig till 

andra övertygelsemedel. Kanske är det en ond cirkel där vi sakta rör oss bort från bevisets 

övertygande roll. 

 

Återigen visar retoriken på sin konstanta och vidsträckta relevans.  

v.s.b.  
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